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PROJETO
Live Cube
ROTARACT CLUB BURITIS - D. 4760
Data Hora Cadastro / Alterado em: 27/06/2020 13:06:29
E-mail do Clube: rotaractclubburitis@gmail.com
Justificativa:
Para ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento, a live teve como objeto aa arrecadação de
valores, para ajudar a sociedade de Buritis através de projetos sociais. E através da barraquinha com comidas típicas,
aumentar esse valor, para atender o máximo de famílias carentes.
Objetivo Geral:
As lives estão cada vez mais habituais na vida dos brasileiros, e vendo isso o Rotaract Club de Buritis, juntamente com a
Rádio Club FM e o site Mais Buritis, organizaram a live com atrações típicas da região de Buritis. Através da live
conseguimos inúmeras doções que serão revertidas em projetos sociais, destinados à sociedade, que nesse momento
precisa ainda mais de nossa ajuda. E ocorreu a venda de comidas típicas da festa junina, com a entrega e o drive trhu dos
alimentos.
Categoria
Principal:

- Finanças

Outras Categorias:

- Imagem Pública

Data Início:

31/05/2020

Data Fim:

20/06/2020

Data Finalização:

27/06/2020

Relatório Financeiro:
20/06/2020 Gastos

5.015,65
Saldo: R$ 5.015,65

Quem trabalhou no 0010 - Outros
Projeto:
0018 - Rotaractianos

Público Alvo:

- até 12 anos
- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos
- mais de 66 anos

Meios de Divulgação:
Rádio Clube FM e redes sociais
Parcerias:
Rádio Clube FM e o Mais Buritis
Cronograma de Atividades:
Descrição:
Essa, que foi a primeira live junina do Rotaract Club de Buritis, a Clube FM e do Mais Buritis e teve duração de 3 horas. .
Essa parceira rendeu doações da população, para que o Rotaract Club de Buritis repassasse para a comunidade através de
projetos sociais, devido essa situação de pandemia, as famílias carentes precisam ainda mais de ajuda.
Vídeo do Projeto:

https://www.instagram.com/p/CB1UZbplhUY/

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
As vendas foram além das expectativas dos Rotarianos. O dinheiro arrecadado será revertido para compra de agasalhos e
alimentos para famílias carentes de Buritis.
Grau de
Dificuldade:

- Alta

Palavras-Chave:

- Live, Festa Junina

Resumo:
A primeira edição do Arraiá da Clube FM e do Rotaract Club de Buritis animou a noite de sábado, 20 de junho. Música ao
vivo com Kadu e Banda e os Garotos do Pizeiro. A Live, transmitida pelo canal do Mais Buritis no YouTube começou às 20h
com o DJ Willian Ferraz tocando o melhor do forró. Os ouvintes da Clube FM de Buritis também acompanharam nos 91.9
Mhz. Durante a live os internautas recordaram as tradicionais festas juninas de Buritis. Do lado de fora de onde estava
acontecendo as apresentações musicais, uma barraquinha do Rotaract foi montada servindo comidas típicas.
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